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1. RESUMO 

 

Introdução: A atuação do enfermeiro na classificação de risco, além de constituir 

uma nova área de atuação para esse profissional, possibilita melhor gerenciamento 

de serviços de emergência, pois contribui para garantir o acesso do paciente, 

diminuir o tempo de espera, diminuir o risco e ocorrências iatrogênicas e melhorar a 

qualidade do atendimento. Objetivo: Identificar, o conhecimento produzido a 

respeito do papel do enfermeiro na triagem e classificação de risco no serviço  

emergência. Metodologia: Optou-se pelo método de revisão integrativa da literatura. 

O levantamento dos textos foi feito na base de dados BVS. Foram incluídos textos 

publicados em português, produzidos no Brasil, com textos completos disponíveis 

online. Resultados Parciais: Os textos foram agrupados em categorias temáticas 

que pretendem discutir o papel do enfermeiro na classificação de risco, os fatores 

relacionados à classificação de risco no acolhimento e a visão dos profissionais e 

acompanhantes sobre a temática. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A procura pelo serviço de emergência tem aumentado, o que leva à 

necesidade de modificação da assistência. Nesse sentido, foi criado o sistema de 

triagem para a identificação das prioridades clínicas de cada paciente que aguarda 

atendimento visando facilitar a igualdade de acesso. A inadequação dos serviços, 

demora no atendimento, encaminhamento incorreto, entre outros, são fatores que 

deverão ser modificadas com a finalidade de priorizar o atendimento com qualidade 

e participação dos profissionais da saude. Assim, em 2004 o Ministério da Saúde 

lançou a cartilha da Politica Nacional de Humanização e classificação de risco como, 

ferramenta de mudança no trabalho da atenção e produção de saúde principalmente 

nos serviços de urgência e emergência. 

 

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar, o conhecimento produzido a respeito do papel do enfermeiro na 

triagem e classificação de risco no serviço  emergência. 



 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foi realizado levantamento bibliográfico através da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

A busca foi efetuada uti lizando as seguintes palavras-chaves: emergência, 

triagem, classificação de risco em emergência. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 20 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada.  

 Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados nas seguintes 

categorias temáticas:  

 o papel do enfermeiro na classificação de risco; 

 classificação de risco no acolhimento; 

 classificação de risco: a visão dos profissionais e acompanhantes. 

  

 A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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